
 

 
 
 
 

  ي نوین در مدیریت  ورزشیهارویکرد
 1399  تابستان ،  29 شمارة، 8دورة 

  9 –24ص ص : 

 
هاي پرطرفدار کاوش عوامل محیطی و خدماتی مؤثر در بروز خشونت و پرخاشگري تماشاگران تیم

 فوتبال ایرانلیگ برتر 
 

  4جمشیدي  علی – 3اسماعیل ذبیحی   – 2∗ بستاکیحمد م  – 1علیرضا دبیر
ستادیار1 شکدة .ا داري و مدیریت دان ساب شگاه ح یریت .کارشناسی ارشد مد2ایران  تهران، طباطبایی، عالمه دان

عالمه طباطبایی، تهران، ایران  شگاه  علوم ورزشی، واحد3ورزشی دان ش .گروه تربیت بدنی و  سار، دان آزاد گرم گاه 
سار، ایران  عالمه طباطبایی، تهران، ایران4اسالمی، گرم شگاه   .کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دان
 )1399 /02 /07 ، تاریخ تصویب :   1398/ 09 /30(تاریخ دریافت :  

 
 
 

 چکیده

هاي پرطرفدار لیگ برتر ایران نگاشته شده تیمپژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد محیطی و خدماتی مؤثر در بروز خشونت تماشاگران 

منظور تهیۀ فهرستی از عوامل مؤثر بر بروز خشونت اي بهروش پژوهش کیفی و از نوع اکتشافی است که ابتدا مطالعات کتابخانه است.

گیري از نوع ن روش نمونهنفر از خبرگان انجام پذیرفت. همچنی 17ساختاریافته با صورت گرفت و سپس از طریق مصاحبۀ عمیق و نیمه

ر بروز خشونت تماشاگران بخدماتی مؤثر -هاي محیطیها و تحلیل نظرهاي خبرگان، شاخصپس از انجام مصاحبه نظري هدفمند بوده است.

ه از هاي پرطرفدار ایران شناسایی شد که این عوامل در قالب دو عامل اصلی (عوامل محیطی و خدماتی) بود و هشت عامل زیرمجموعتیم

گانۀ محیطی و خدماتی اهمیت زیادي دارد که توان گفت که عوامل هشتبا توجه به نتایج پژوهش حاضر می دست آمد.عوامل اصلی به

هاي تأثیر بسزایی داشته باشد و نیز توجه به هر کدام از مؤلفه رخاشگريپتواند در رضایت یا نارضایتی و در نتیجه بروز خشونت و می

  ها کمک شایانی کند.خصوص خانواده ن و ایجاد محیطی آرام براي حضور تمامی اقشار بهتواند به بهبود وضعیت تماشاگرایادشده می
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 مقدمه

ه فرهنگی است که در زندگی روزمر ايورزش پدیده

 فعالیتی ورزش طرفداران، دارد. براي گستردهحضور 

 اي،رسانه سکوهاي در بازي شامل و اجتماعی و شخصی

 در آنها دیدگاه به کمک و دیگر طرفداران با وگوگفت

). این 31است ( ورزشی هايسایتوب در 1کاکوفونی صدا

 افراد از هاي گوناگونیحدي است که جمعیتگستردگی به

 هاي متفاوت،جنسیت مختلف، سنین در جامعه

 گوناگون، طبقات اجتماعی، و استعدادهاي هاتوانمندي

 هايو فرهنگ هاقومیت نژادها، جنسی، هايگرایش

 نوعیبه ورزشی هايو برنامه محصوالت از خدمات، مختلف،

کنند می استفاده خویش ايو حرفه اجتماعی زندگی در

)19.( 

 هايرشته پیشرفت به مسیر اجمالی نگاهی چنانچه

 را امروز ورزشی و رویدادهاي باشیم داشته مختلف ورزشی

که  بینیممی کنیم، گذشته مقایسه ورزشی رویدادهاي با

عصر  از ظهور حکایت دوراهی جدید در ورزشی رویدادهاي

سیاري از ) و در این مسیر ب21اخالقی دارند (بی تجلی

همچون  تماسی يهاخصوص ورزشورزشی و به يهارشته

ت هستند که این رفتارها در حال مروج خشونت ،فوتبال نیز

ه غریزي هستند. را قبولیرقابل عادي و در خارج از ورزش، غ

واقع  و طبیعی بیان خشم پاسخ دادن تهاجمی است. در

ها و بخش احساسبه تهدیدها و الهام یخشم پاسخ تطبیق

در  دهدیرفتارهاي قوي و اغلب تهاجمی است که اجازه م

  ).28( ن جنگیدحمله قرار گرفت صورت مورد

از  توان دریافت که فوتبالیم در ایرانبا بررسی ابتدایی 

با  یسههاست که در مقاپرطرفدارترین ورزش و ترینیجرا

 را به گرانتماشا ها، بیشترین تعداد ورزشکاران وسایر رشته

                                                           
 صداي ناهنجار و خشن. 1

2. Spectator 
3. Fan  

انی که براي تماشاي گرخود اختصاص داده است. تماشا

، اهمیت یابندیمها حضور ورزشگاه مسابقات ورزشی در

ۀ ترین سرمایو مهم رندخاصی براي هر لیگ ورزشی دا

 هايیگتنها به لزیرا نه روند،یشمار مبه ياحرفه يهاباشگاه

خرید بلیت مسابقات نقش  ، بابخشندیورزشی هویت م

ورزشی ایفا  هايیگرا در کسب درآمد براي ل يابرجسته

 معمولی و ساده شیورز آنکه از بیش فوتبال، .)24( کنندیم

 همانند باید اغراق هیچبی پیچیده که است ايپدیده باشد،

 .کرد نگاه آن به دیگر اجتماعی هايپدیده سایر

 این بازي، زیاد هايهیجان و چشمگیر و سریع هايپیشرفت

 موفقیت میان این است. در ساخته پدیدهۀبزرگ یک آن از

محلی،  سطوح در آنها کامیابی یا هاي فوتبال، ناکامیتیم

 گوناگون مردم جوامع بین فراوانی المللی اهمیتملی و بین

 ). 15است ( پیداکرده

شایان توضیح است که در این حیطه با مفاهیم 

تماشاگر متعصب  عنوانبه 4و فرکس 3، هوادار2تماشاگر

رو هستیم. همچنین واژة تماشاگرنما عنوان ابداعی در روبه

کند هنجارهاي مرسوم رفتار میفوتبال ماست که برخالف 

(خشونت) مرتبط با فوتبال یک  5). همچنین هولیگانیسم3(

مشکل مداوم و جهانی است و پیامدهاي منفی آن شامل 

هاي امنیتی دولت و حتی مرگ آسیب، تخریب اموال، هزینه

شود و معموالً ستیز تلقی میکه رفتاري جامعهاست 

ست در میان دهد و ممکن اصورت گروهی رخ میبه

آشوبگران افرادي که هوادار تیم نیستند، همراهی داشته 

 7) نیز وندالیسم2006( 6). پیرسون33، 36( باشند

داند که طرفداران (خرابکاري) و اوباشگري را اغتشاشی می

) نیز در این 1397اندازند. آقایی و صفاري (فوتبال به راه می

شروع و دارند خشونت، استفادة نامخصوص اظهار می

4. Frecks 
5 . Hooliganism 
6. Pearson 
7. Vandalism 
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غیرقانونی از زور و قدرت است و وندالیسم در لغت به معناي 

گري است که ضدیت با صنعت، آثار تکنولوژي و وحشی

رکن آن  ترینمهمتخریب عمدي اموال عمومی و خصوصی 

ي نیز عبارت است از رفتار و کنشی که ورزخشونتاست. 

دهد و هدف خارج از قواعد و هنجارهاي ورزشی روي می

رسانی است و این نوع رفتار ارتباط مستقیمی با سیبآن آ

تواند شامل تحقیر، اهانت، اهداف رقابتی ورزشی ندارد، و می

 ).13دشنام و توهین یا تالش براي آسیب فیزیکی باشد (

عنوان رفتار به کراتبه بر این اساس خشونت

 يهاورزش خصوصبهورزشی  يهاپرخاشگران در حوزه

 و شودیتجربه و ابراز م ،و برخوردي مانند فوتبال يامبارزه

به  تواندیهیجان تکرارشونده است که در ورزش رقابتی م

و  لیته ،چیبوکوس ).29، 37(رفتار پرخاشگرانه منجر شود 

 ۀ) پرخاشگري و خشونت بزرگساالن را نتیج2005( 1ویز

که در دوران کودکی  دانندیم یزيآمرفتارهاي خشونت

آور و شانواز یخاقانبه نظر  اند.شاهد آن بوده قربانی یا

خشونت و پرخاشگري رفتاري خارج از قواعد و ) 1395(

هنجارهاي ورزشی است و ارتباط مستقیمی با اهداف 

ندارد که این خشونت  ايیرحرفهو چه غ ياورزشی چه حرفه

در سه سطح خشونت و پرخاشگري بازیکنان علیه همدیگر، 

ن علیه بازیکنان، داور، کادر فنی و پرخاشگري تماشاگرا

 خشونت پرخاشگري هواداران علیه یکدیگر و اموال عمومی

 .است

خدماتی و محیطی  عوامل )2016( 2روکو و مزي

 3لسراو  هاستارههمچون دسترسی، امنیت و حضور 

از عوامل موقعیتی، محیطی،  يامجموعه نیز )2004(

 یلدر بروز خشونت تماشاگران دخ را اجتماعی و ذهنی

) نشان داد 1398نتایج پژوهش آقایی و همکاران ( .دانندمی

 و جوانان و نوجوانان سنی گروه تماشاگران در بیشتر که

                                                           
1. Chibucos, Leite & Weis 
2. Rocco & Mazzei 

سیگار  مصرف سابقۀ داراي و مجرد پایین، تحصیالت داراي

 مشروبات مصرف سابقۀ داراي آنها از تعداد زیادي بودند،

 پرخاشگري براي مناسب زمینۀ و مجرمانه و... رفتار الکلی،

پورزرنگار و انتشاري نتایج تحقیق  بودند. ورزشی خشونت و

نفعان ورزش فوتبال که از دیدگاه ذي کندبیان می )1397(

فردي  استان گیالن، عوامل ساختاري، مدیریتی، محیطی و

 و . شیخیبر بروز پرخاشگري تماشاگران تأثیرگذار است

عصبانیت و « عنوان با ) در پژوهشی1396(شریفیان 

 با کیفیت هاآن ارتباط و فوتبال تماشاگران در خرابکاري

نشان دادند که کیفیت »  ورزشی هاياستادیوم در خدمات

هاي ورزشی بر روي تماشاگران اثرگذار خدمات در استادیوم

 دالیلیکنند که ) بیان می1394است. ایزدي و همکاران (

 تجاري، اجتماعی، دالیل مانند ورزشی قابتر خود از غیر

شده در خدمات ارائه و براي حضور در مسابقات خانوادگی

کنندة رضایت هواداران از ۀ تعیینترین جنبمهمسکوها 

) گزارش کردند 1396زاده و همکاران (رخداد است. عباس

 پرخاشگري و پرخاشگري یادگیري متغیر دو که بین

 که صورتبدین دارد، معناداري وجود رابطۀ تماشاگران

 طریق رسانه از خانواده، در افراد پرخاشگري یادگیري هرچه

 یابد و بهمی افزایش آنان بین در پرخاشگري باشد، بیشتر

 ارائۀ با باید صداوسیما اندرکاراندست دلیل همین

 .بپردازند فوتبال از حمایت به متناسب هايبرنامه

شده باید گفت که امروزه تالش براي نظر به موارد ارائه

هاي مسئوالن مربوط بوده و ایجاد اوقات فراغت از برنامه

است و یکی از این موارد ایجاد شرایط مناسب براي تماشاي 

تردید از بازي تیم مورد عالقه در ورزشگاه است؛ اما بی

براي ها هاي بزرگ خانوادهگذشته تاکنون یکی از دغدغه

حضور فرزندانشان در استادیوم، وجود پرخاشگري، خشونت، 

دیدگی استفاده از کلمات نامناسب و حتی در مواردي آسیب

3. Russell 
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تواند مانعی بسیار مهم براي حضور و مرگ بوده است که می

ها باشد. امروزه خشونت و پرخاشگري در بین در ورزشگاه

شته با تماشاگران فوتبال در کشورهاي پیشرفته در این ر

سازي، نظارت و کنترل کاهش استفاده از آموزش، فرهنگ

اند با وضع و اجراي چشمگیري داشته و این کشورها توانسته

هاي دوربین مداربسته، قوانین بازدارنده، نصب سیستم

شناسایی اخاللگران، مدیریت لیدرها و... تا حدود زیادي به 

شاهد آنیم  اي که امروزهگونهکاهش خشونت دست یابند؛ به

هاي معتبر اروپایی بدون که جایگاه تماشاگران در ورزشگاه

شود ترس از ایجاد مشکل، بسیار نزدیک به زمین ساخته می

راحتی توانند بهو تماشاگران با هر جنسیت و سن و سال می

و بدون مشکل بازي تیم مورد عالقۀ خود را تماشا کنند. 

ایجاد نشده است و بدون شک این وضعیت پایدار از ابتدا 

چنانچه نگاهی اجمالی به سوابق گذشته خشونت 

هاي معتبر اروپایی بیندازیم، پرخاشگري تماشاگران در لیگ

اي انگلیس در زمینۀ بروز حوادث خواهیم دید که لیگ حرفه

باختگان زیادي در و مشکالت فراوان شهره بوده و جان

رو ایجاد نکارنامۀ حوادث ورزشی آنها ثبت شده است. ازای

اي ریزي برنامهثبات و پایداري در روي سکوها نیازمند پی

هدفمند و جامع با درنظر گرفتن شرایط جامعه و وضعیت 

دهند تا  جوانان است که مسئوالن باید آن را در مدنظر قرار

خصوص قشر این تفریح مورد عالقۀ اقشار مختلف جامعه به

خشونت و جوان در مسیر صحیح قرار بگیرد و دچار 

توجهی به این موضوع سبب شده تا جو بداخالقی نشود. بی

اخالقی و رفته به سمت بیموجود بر روي سکوها رفته

ها مانع حضور فرزندان خود خشونت کشیده شود و خانواده

در ورزشگاه شوند و از طرفی خشونت و پرخاشگري 

هاست. تماشاگران از دالیل ممانعت ورود بانوان به ورزشگاه

بنابراین ایجاد محیطی امن و به دور از خشونت و 

هاي فیزیکی و اجتماعی ناشی پرخاشگري و کاهش آسیب

                                                           
1. Qualitative research 

ویژه بر روي نوجوانان و جوانان، نیازمند از این حیطه به

تالش همگانی براي رسیدن به وضعی پایدار روي سکوها و 

کنترل خشونت و پرخاشگري تماشاگران است. در این 

هاي پرطرفدار لیگ برتر ایران تیمپژوهش هواداران 

(استقالل، پرسپولیس، تراکتورسازي و سپاهان) که در سطح 

کشور داراي باالترین محبوبیت هستند و طی چند سال 

هاي مختلف و سهمیۀ آسیا بوده و از اخیر مدعی کسب جام

حیث تعداد هواداران در طول برگزاري مسابقات لیگ، داراي 

نیز با توجه به اینکه نسبت به آنها  باالترین آمار هستند و

تعصبات شدید وجود دارد، بررسی خواهند شد. شایان ذکر 

هاي محدودي در مورد بررسی عوامل است که پژوهش

محیطی مؤثر بر پرخاشگري تماشاگران صورت گرفته و 

ویژگی خاص آن مصاحبه با استادان مدیریت ورزشی، 

وهش را از مدیران و خبرگان فوتبال است که این پژ

هاي دیگر متمایز ساخته است. از طرفی در پژوهش

طور کلی بررسی شده هاي گذشته عوامل موجود بهپژوهش

و کمتر به موشکافی دقیق و بررسی عمیق موضوع 

اند؛ بنابراین در این پژوهش به بررسی اختصاصی پرداخته

عوامل انسانی مؤثر در بروز خشونت و پرخاشگري هواداران 

شده پردازیم. با توجه به مطالب ارائهاستادیوم می حاضر در

دنبال بررسی وضع خشونت و پرخاشگري در این پژوهش به

دنبال یافتن تماشاگران در ابعاد محیطی بوده و محققان به

 پاسخ این پرسش هستند که:

ترین ابعاد محیطی و خدماتی در بروز خشونت و مهم

رتر ایران کدام بلیگ  هاي پرطرفدارپرخاشگري هواداران تیم

 است؟

 
 روش پژوهش

و از نوع اکتشافی است؛  1روش پژوهش حاضر کیفی

اي (مطالعات، صورت که ابتدا مطالعات کتابخانهبدین
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منظور هاي مربوط و...) بهها، اسناد، سایتمقاالت، کتاب

تهیۀ فهرستی از عوامل مؤثر بر بروز خشونت صورت گرفت 

د محیطی و خدماتی مؤثر بر بروز و سپس براي شناسایی ابعا

ها پرطرفدار لیگ برتر خشونت و پرخاشگري تماشاگران تیم

با  1ساختاریافتهایران از طریق مصاحبۀ عمیق و نیمه

خبرگان انجام پذیرفت. منظور از پژوهش کیفی، هر نوع 

هایی غیر از هاي آن با شیوهپژوهشی است که یافته

آمده باشد دستهاي آماري یا هرگونه کمی شدن بهروش

صورت واژه ها در پژوهش کیفی بهدیگر دادهبیان  )؛ به38(

نوع  پردازد. این(و نه ارقام) به توصیف و تشریح واقعیت می

ها براي توصیف و تشریح شرایط پیرامون یک پدیده داده

بر آن، به رود. عالوهکار می(موضوع و مقاالت پژوهش) به

توان دربارة مقوالت مورد بررسی هاي کیفی میکمک داده

و عمق ساختار آنها به تدوین فرضیه پرداخت و سرانجام 

 ).9پردازي کرد (نظریه

ریق مطالعۀ پیشینۀ پژوهش در مرحلۀ اول پژوهش، از ط

اي فهرست مقدماتی آوري اطالعات کتابخانهو جمع

عنوان هاي مؤثر شناسایی شد؛ فهرست مقدماتی بهشاخص

ها مدنظر قرار آوري دادهسؤاالت مصاحبه و ابزار اولیۀ جمع

گرفت، سپس راهنماي مصاحبه تدوین و محقق قبل از 

اهنماي مصاحبه را انجام مصاحبه با هریک از نخبگان آقا، ر

هاي کیفی براي آنها ارسال کرد. در مرحلۀ بعد، مصاحبه

عمل ساختارمند و عمیق با نخبگان آگاه از پژوهش بهنیمه

آمد. مصاحبه با نخبگان آگاه، حالت ویژه از مصاحبه است 

شوندگان متمرکز اي خاص از مصاحبهکه بر روي دسته

دانش بیشتري شود. فرض بر این است که نخبگان از می

هاي مرتبط هایی که در زمینهبرخوردارند و براساس تخصص

شود. شایان ذکر است با پژوهش دارند، با آنها مصاحبه می

بر ها، عالوهمنظور ثبت اطالعات حاصل از مصاحبهکه به

                                                           
1. In-depth and semi-structured interview 
2. Voice recorder 

نیز استفاده شد.  2برداري از دستگاه ویژة ضبط صدایادداشت

شگر قبل از شروع هر دلیل رعایت مسائل اخالقی، پژوهبه

شونده اجازه گرفته مصاحبه براي ضبط مصاحبه از مصاحبه

 است. 

ها متفاوت و مکان مصاحبه در محل زمان مصاحبه مدت

شونده و پژوهشگر بوده است. پنج مورد توافق مصاحبه

درپی (متوالی) که در مسیر مرحلۀ اساسی ولی نه لزوماً پی

اند از: انتخاب تها استفاده شد عبارپردازش یافته

سازي ها، منظمآوري دادهکنندگان، جمعشرکت

ها و ارائۀ وتحلیل یافتهها، تجزیهسازي) یافته(مرتب

سپس با استفاده از روش  ).9راهبردهاي اجرایی (

نفر از نخبگان،  17(هدفمند) با  3گیري از نوع نظرينمونه

 هاي کیفی انجام گرفت. مصاحبه

شوندگان دو بار نفر از مصاحبهبنابر ضرورت از دو 

 4ها تا حد اشباع نظريعمل آمد. انجام مصاحبهمصاحبه به

ها ادامه یافت. اشباع نظري به این معناست که دیگر، داده

هاي کنند یا به ویژگیطبقات جدید و متفاوتی ایجاد نمی

هاي اضافی، افزایند. در این حالت دادهطبقات موجود نمی

کنند مشخص کردن مقولۀ دیگري نمی کمکی به تکمیل و

 رسند.نظر میپس، مشابه بهها ازآنو نمونه

با عنایت به اینکه روش انجام این پژوهش کیفی و از  

دنبال کشف عوامل نوع اکتشافی بود و محقق تنها به

محیطی و خدماتی مؤثر بر بروز خشونت و پرخاشگري 

(و نه تدوین  هاي پرطرفدار لیگ برتر ایرانتماشاگران تیم

ها با وتحلیل یافتهمدل) بود، پس از انجام مصاحبه، تجزیه

استفاده از روش استقرایی منطقی صورت پذیرفت. 

 نظرهاي هايمصاحبهصورت که پس از اجرا به ویرایش بدین

 و کدگذاري یکسان مفهومی هايدسته در مختلف

 شدند. وتحلیلتجزیه کیفی صورتبه سپس و بنديطبقه

3. Theoretical sampling 
4. Theoretical saturation 
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(مؤلفه یا نشان)،  1صورت بازکدگذاري در این پژوهش به

(عوامل اصلی) انجام  3ها) و انتخابی(زیرمجموعه 2محوري

 گرفت.

 

 هایافته

شوندگان شناختی مصاحبههاي جمعیت، ویژگی1در جدول 

با عنایت به زمان انجام پژوهش در بازة زمانی تابستان 

 آورده شده است. 1398

 
 شوندگان پژوهششناختی مصاحبههاي جمعیت. نتایج ویژگی1جدول 

جزئیات 
شوندگانمصاحبه  

مدیران ستادي وزارت ورزش 
 و جوانان و فدراسیون فوتبال

نخبگان دانشگاهی 
شناسیورزشی و جامعه  

متخصصان حوزة 
 مجموع فوتبال

5 4 8 17 

 جنسیت
 مرد زن
1 16 

 تحصیالت
 دکتري کارشناسی ارشد کارشناسی

2 6 9 

 
 ها و تحلیل نظرهاي خبرگان، درپس از انجام مصاحبه

مجموع تعداد چهار شاخص محیطی و چهار شاخص 

خدماتی مؤثر بر بروز خشونت و پرخاشگري تماشاگران 

هاي پرطرفدار ایران شناسایی شد که این عوامل در تیم

قالب دو عامل اصلی و هشت عامل زیرمجموعه از عامل 

بندي دسته 1و شکل  2نشان به شرح جدول  33اصلی و 

 شدند.

 
 و پرخاشگري  هاي محیطی و خدماتی مؤثر بر بروز خشونت. شاخص2جدول 

رمجموعهیز عامل اصلی هانشان   

ابعاد محیطی مؤثر در 
خشونت و پرخاشگري 

 تماشاگران

شرایط جوي و 
 محیطی منطقه

 دماي هوا، میزان رطوبت و بارندگی
 اقلیم جغرافیایی، زبان، آیین و رسوم منطقه

گردوغبار آلودگی هوا و  
 تابش آفتاب شدید یا مستقیم به تماشاگران

، فضاي هارسانه
مطبوعات مجازي و  

هاي رسانه ملیاثرات برنامه  
پخش مستقیم هاي سراسري و استانی وپوشش شبکه  

 فضاي مجازي
هاي دیگر و مطبوعاترسانه  

 شرایط تماشاگران

قبل)ورود زودهنگام به ورزشگاه (چندین ساعت   
 برآورده نشدن انتظارات تماشاگران از بازیکنان

 انتظار فراوان و صف طوالنی براي ورود به ورزشگاه
 نشستن در جاي شماره بلیت

 وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی خانواده

 شرایط بازي

 اهمیت، حساسیت و جو مسابقه
هابندي در جدول و جایگاه تیمرده  

 باخت، عدم کسب نتیجه مدنظر یا حذف تیم از مسابقات

 حضور مقامات رسمی، افراد مشهور و بازیکنان سرشناس

 
                                                           

1. Open coding 
2. Axial coding 

3. Selective coding 
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 هاي محیطی و خدماتی مؤثر بر بروز خشونت  و پرخاشگري. شاخص2جدول ادامۀ 
رمجموعهیز عامل اصلی هانشان   

ابعاد خدماتی مؤثر در 
خشونت و پرخاشگري 

 تماشاگران

و رفاه امکانات 
 ورزشگاه

بازي تماشاگران تا زمین صندلی، نورچمن و فاصلۀ جایگاه کیفیت  

 پارکینگ

 عالئم، تابلوها و نیروهاي راهنمایی

هاي بهداشتی، نمازخانه و بوفهآب شرب، سرویس  

 وضعیت کلی بهداشت و نظافت ورزشگاه

 امنیت

بازرسیواکنش سختگیرانه و نسنجیدة مأموران و نحوة   

 هجوم، ازدحام زیاد و ورود بیش از ظرفیت ورزشگاه

هاي ورزشگاهها و خروجیتعداد و ظرفیت ورودي  

گذاري و...)ناامنی در استادیوم (آشوب، نزاع، حمله، بمب  

ونقل، مسیر و حمل
 ترافیک

ونقل عمومی (مترو، اتوبوس، تاکسی و...)کیفیت حمل  

و تراکم ترافیک تناسب مسیرهاي دسترسی  

ونقل عمومی و پارکینگ خودرودسترسی و فاصله تا وسایل حمل  

 بیرون یا داخل شهر بودن ورزشگاه

 بلیت

بندي و فروش و بلیت (اینترنتی، حضوري)نحوة زمان  

 قیمت بلیت

 بلیت مخصوص براي کانون هواداران

فروشیبازار سیاه بلیت  

 

 
 عوامل محیطی و خدماتی مؤثر بر بروز خشونت و پرخاشگري در تماشاگران لیگ برتر ایران. مدل شماتیک 1شکل 

 
 گیريبحث و نتیجه

 از فراوانی انرژي و زمان آن، به مربوط هايفعالیت و ورزش

 در جایگاه مهمی و داده اختصاص خود به را جامعه هر افراد

 ورزشی، هاياست. رقابت پیدا کرده جوامع فرهنگ

 دهندمی قرار هاییوضعیت در را و تماشاگران ورزشکاران

نقض  آسانیبه کار تقسیم و هنجارها قواعد، است ممکن که

شود.  منجر آمیزخشونت و پرخاشجویانه هايرویارویی به و

مطرح  را اجتماعی دالیلی علوم پردازاننظریه و پژوهشگران

 بلیت
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 و پرخاشگرانه رفتار مورد متفاوتی در تفسیرهاي و کرده

 گسترة که اندداده مسابقات ارائه تماشاگران آمیزخشونت

 در خرد را عوامل تا اجتماعی کالن هايدگرگونی از آنها،

). هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد محیطی 4گیرد (برمی

هاي پرطرفدار لیگ مؤثر در بروز خشونت تماشاگران تیم

برتر ایران شامل استقالل، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان 

نشان  1بوده است که از دیدگاه خبرگان و براساس شکل 

بر بروز خشونت در تماشاگران  داد که عوامل محیطی مؤثر

هاي پرطرفدار لیگ برتر ایران از چهار مؤلفۀ اصلی تیم

شرایط عمومی منطقه، فرهنگ جامعه و رسانه، شرایط 

کدام  شده است و هرتماشاگران و شرایط بازي تشکیل 

هایی است که در ادامه به تشریح آنها داراي نشان

 پردازیم.می

نتایج پژوهش حاضر بیانگر ، 2هاي جدول براساس یافته

ترین عوامل محیطی مؤثر در خشونت آن است که مهم

اند از: منطقه تماشاگران در مؤلفۀ شرایط عمومی عبارت

رطوبت و بارندگی، اقلیم جغرافیایی، زبان، دماي هوا، میزان 

آیین و رسوم منطقه، آلودگی هوا و گردوغبار و تابش آفتاب 

آور و شانواز خاقانیشدید یا مستقیم. براساس نتایج پژوهش 

و  عیدي ، ریحانی،و ملی ايمنطقه یابیهویت) 1395(

 2) و لی2002( 1)، دسچریور و جنسن1392نژاد (رمضانی

) و منصورزاده 1389همکاران ( و حسینی لطان) و س2001(

 خشونت بروز ورزشگاه و شرایط جوي در محیط )1387(

بر اثرگذاري بر وهوایی عالوهتردید شرایط آبدارد. بی نقش

روي بازي بازیکنان در زمین، بر روند رضایت یا نارضایتی 

رو میزان سردي، گرمی و تماشاگران اثر مستقیم دارد. ازاین

تواند اثر منفی بر روي تماشاگران بگذارد و هوا میرطوبت 

آنها را به سمت خشونت سوق دهد. همچنین با توجه به 

هاي ایران مسقف نیستند، در صورت اینکه بیشتر ورزشگاه

                                                           
1. DeSchriver & Jensen 
2. Lee 

بارش باران، برف و تگرگ و نیز تابش آفتاب مستقیم 

توان تماشاگران دچار مشکل خواهند شد. از موارد دیگر می

ا و گردوغبار را نام برد که گاهی شدت آن از حد آلودگی هو

رود و براي سالمت جسمانی مضر است و از مجاز باال می

طرفی احتمال دارد موجب کاهش میدان دید شود که در 

رو موارد برخی موارد به تعطیلی بازي منجر شده است. ازاین

تواند بر بروز خشونت و پرخاشگري تماشاگران یادشده می

شته باشد و نیاز است تا تمهیدات الزم اندیشیده تأثیر دا

شود که زمان برگزاري شود. در همین زمینه پیشنهاد می

ها با توجه به فصول و دماي هوا تعیین شود و بازي

هاي الزم از هواشناسی دریافت گردد. همچنین بینیپیش

در اطراف ورزشگاه پوشش سبز و درختکاري انجام پذیرد تا 

هاي هوا و سرعت باد ایی از میزان آالیندهبر زیبعالوه

 احتمالی کاسته شود.

ها، فضاي مجازي و مطبوعات در بین مؤلفۀ تأثیر رسانه

بر پرخاشگري تماشاگران از دیدگاه خبرگان و متخصصان 

هاي هاي رسانۀ ملی، پوشش شبکهعوامل اثرات برنامه

سراسري و استانی و پخش مستقیم، فضاي مجازي و 

این اي دیگر و مطبوعات بیشترین تأثیر را دارند. در هرسانه

خصوص نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش پورزرنگار 

هاي ورزشی، واسیلیکی و ) که عامل ارتباط با رسانه1397(

) عامل 2012) و نیز جاللی و همکاران (2012( 3استفانوس

) 1394( نژاد ها و غالمی ترکسلویه و حیدريپوشش رسانه

همکاران  و حسینی مطبوعات و سلطان سازيحاشیه

خشونت  بروز مسابقات در زندة ) که معتقدند پخش1389(

همسوست. امروزه با نقش دارد،  و پرخاشگري تماشاگران

ها و فضاي مجازي از یک گسترش علم و فراگیر شدن رسانه

سو و استفادة اقشار مختلف جامعه با شرایط سنی متفاوت 

 ها از سوي دیگر، اخبار و اطالعات با سرعتتکنولوژياز این 

3. Vassiliki & Stefanos 



 17                        . ..هاي پرطرفدار کاوش عوامل محیطی و خدماتی مؤثر در بروز خشونت و پرخاشگري تماشاگران تیم
 

 

تر از باال منتشر شده و همچنین فرهنگ جوامع سریع

رو توجه شود. ازاینگذشته دستخوش تغییرات می

هاي مختلف به این امر و عالقۀ موجود در جامعه به رسانه

خصوص در میان قشر جوان سبب شده تا ورزش فوتبال به

ترین ت و فضاي مجازي به یکی از مهمها، مطبوعارسانه

کننده شرایط موجود در میان دوستداران این عوامل تعیین

رشته و همچنین جو موجود روي سکوهاي ورزشگاه تبدیل 

ریزي مناسب و تهیۀ شود. به همین دلیل از طریق برنامه

توان به کاهش محتواي آموزشی درخور در این زمینه می

سازي مناسب گران و فرهنگخشونت و پرخاشگري تماشا

در میان آنها اقدام کرد. در این خصوص وضع قوانین مناسب 

گرایی دور از دور از نژادپرستی و قومیت و ایجاد شرایطی به

دسترس نخواهد بود. بدیهی است که مسئوالن مربوط با 

ریزي مناسب استفاده از این ابزار قدرتمند و از طریق برنامه

توانند در بهبود شرایط موجود بر ي میسازو ایجاد فرهنگ

 سکوهاي ورزشگاه اقدامات مؤثري انجام دهند.

شرایط تماشاگران از دیگر عواملی است که موردنظر 

هاي ورود زودهنگام به ورزشگاه نخبگان بوده و داراي مؤلفه

(چندین ساعت قبل)، برآورده نشدن انتظارات تماشاگران از 

صف طوالنی براي ورود به  بازیکنان، انتظار فراوان و

ورزشگاه، نشستن در جاي شمارة بلیت و وضعیت اجتماعی، 

) بیان 1397اقتصادي و سیاسی خانواده است. پورزرنگار (

 ورزشی و اجتماعی سنی، ارتباط شرایط کند کهمی

مسابقه،  تماشاي از فرد نارضایتی یکدیگر، با تماشاگران

 تقویت شاگرانتما در را پرخاشگري و خشونت به گرایش

 در و تخریبی آمیزخشونت کنند. این رفتارهايمی

بوده است و همچنین  تجربه و یادگیري محصول هاورزشگاه

 ورزشکاران، از را ناهنجار رفتارهاي فوتبال تماشاگران

آموزند. به نظر می طرفداران و تماشاگران لیدرهاي مربیان،

) عامل اقتصادي و به اعتقاد 2016( 1جونز و رانسلی

                                                           
1. Jons, D., & Rawnsley 

هاي اجتماعی در ) حساسیت1391نژاد و همکاران (رمضانی

بروز خشونت و پرخاشگري تماشاگران مؤثر است. 

 عوامل« عنوان با تحقیقی در نیز )1390بزرگی (جان

، از »جمعی رفتارهاي تخریبی بروز بر مؤثر شناختیروان

نهفته و نگرش  يناکامی، پرخاشگر احساس ارتباط بین

 رفتارهاي انجام براي آنان آمادگی ضداجتماعی افراد با

 تخریبی سخن به میان آورده است. همچنین محمدکاظمی

 ) در نتایج پژوهش خود از ازدحام1386و همکاران (

 و بلیت کمبود دلیلبه ورزشگاه درهاي پشت جمعیت

 هاي تماشاگران براياند. یکی از دغدغهبردهظرفیت نام 

ها، حضور از چندین ساعت قبل از شروع حضور در ورزشگاه

علت پر شدن ورزشگاه، ازدحام جمعیت قبل از مسابقه به

تر نبود هاي ورودي و از همه مهمشروع مسابقه در گیت

یت بلشده در نظارت بر نشستن هر فرد بر روي صندلی درج

شده است که حتی در برخی موارد شمارة صندلی فروخته

شود که خود سبب ایجاد هرج و مرج یت درج نمیبلي بر رو

منظور کسب صندلی براي و نوعی رقابت بر روي سکوها به

شود. از موارد دیگر، شرایط موجود در روند بازي نشستن می

هاي و کسب نتیجۀ مناسب یا عدم حصول خواسته

توان سازي مناسب میتماشاگران است که با ایجاد فرهنگ

پیشرفته شاهد تشویق تیم توسط  همانند کشورهاي

تماشاگران در زمان باخت و حتی حذف از مسابقات سطح 

شود شمارة صندلی براي باال بود. در این زمینه پیشنهاد می

یت درج شود و نیروهاي امنیتی و عوامل کنترل بلهر فرد در 

در جمعیت نسبت به نشستن هر فرد بر روي صندلی خود 

حق فراهم آورده شود که  نظارت داشته باشند و این

ی کوتاهی اقدام به ترك مدت زمانکه فرد براي درصورتی

رو کند، جاي وي محفوظ بماند. ازاینصندلی خود می

سازي و نظارت جدي رسیدن به این نقطه نیازمند فرهنگ
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منظور اصالح آن بر روند موجود است و مسئوالن مربوط به

 باید با برنامۀ مناسب اقدام کنند.

لفۀ دیگر در بین عوامل محیطی مؤثر بر بروز مؤ

که  داراي  استپرخاشگري تماشاگران شرایط بازي 

بندي در هاي اهمیت، حساسیت و جو مسابقه، ردهمؤلفه

ها، باخت، کسب نکردن نتیجۀ مدنظر جدول و جایگاه تیم

یا حذف تیم از مسابقات و حضور مقامات رسمی، افراد 

) و 2016است. روکو و مزي (مشهور و بازیکنان سرشناس 

 عواملی ) 2013( 1سارمنتو و، اسچردر، بئن هوکاروال يد

را در  نامی هايستاره نبود و هااستادیوم نامناسب جو چون

دانند. پورزرنگار بروز پرخاشگري تماشاگران مؤثر می

 بازي و نتیجۀ حساسیت و اهمیت مانند ) عواملی1397(

امیدي و همکاران ها و بازي بر حاکم شرایط و وضعیت

بر میزان خشونت را  اهمیت و حساسیت بازينیز ) 1395(

جاللی  .دانندگذار میو پرخاشگري تماشاگران تأثیر

 در خشونت بررسی «با عنوان تحقیقی )در 1392(

 کاهش براي ارهاییراه ارائۀ و تهران شهر فوتبال تماشاچیان

 رابطۀ خشونت با ورزشگاه نشان داد که بین جو »آن

) در 1391همکاران ( و نژاد دارد. رمضانی وجود داريمعنا

 بروز متغیرهاي عاملی تحلیل« عنوان تحقیقی با

» ایران فوتبال داوران دیدگاه از تماشاگران در پرخاشگري

 سابقۀ و اجتماعی گرایی، حساسیتنشان دادند که نتیجه

ه براي مؤثرند. عالق تماشاگران پرخاشگري بروز در رقابت

حضور در یک بازي با حساسیت باال و وجود جوي مملو از 

هیجان براي جوانان بسیار خوشایند است و تماشاگران 

هایی که در انتظار باخت از تیم خود ندارند. از طرفی تیم

هاي باالتري داشته یا در مسابقات سطح باالتري جدول رتبه

تر ی جذابهمچون لیگ قهرمانان آسیا حضور دارند، مسابقات

و با هیجان بیشتري دارند و در نتیجه با باخت یا حذف تیم 

از این مسابقات نباید احتمال بروز خشونت و پرخاشگري در 

                                                           
1. De Carvalho, Scheerder, Boen & Sarmento 

هایی که بین تماشاگران را ناممکن دانست. همچنین در تیم

تري دارند یا مقامات و افراد مشهور براي بازیکنان سرشناس

ت مبیشتر است، چراکه آیند، حساسیتماشاي بازي آنها می

خود کانون توجه بسیاري از افرادند. به همین دلیل این 

هایی از شرایط تواند خود عاملی براي ایجاد جرقهموضوع می

دهنده براي تماشاگران و وضعیت ناگوار باشد و عاملی سوق

جهت حضور در یک بازي و نیز میزان رضایت یا نارضایتی 

رو شگري باشد. ازاینو درنتیجه بروز خشونت و پرخا

شود که مدیران مربوط و مسئوالن برگزاري پیشنهاد می

هاي یک تیم هاي بازيلیگ با توجه به میزان حساسیت

موارد مربوط را درنظر بگیرند و نیز از توجه اختصاصی به 

هاي خاص خودداري کرده و سعی در کنترل جو موجود تیم

 د.نشدنی تبدیل نشوکنند تا به مشکل کنترل

در بین عوامل خدماتی مؤلفۀ تأثیر امکانات و رفاه 

ورزشگاه بر پرخاشگري تماشاگران از دیدگاه خبرگان و 

 صندلی، نور چمن و فاصلۀ جایگاه متخصصان عوامل کیفیت

بازي، پارکینگ، عالئم، تابلوها و  تماشاگران تا زمین

هاي بهداشتی، نیروهاي راهنمایی، آب شرب، سرویس

بوفه و وضعیت کلی بهداشت و نظافت ورزشگاه نمازخانه و 

داراي اهمیت بیشتري بوده است. نتایج این پژوهش با نتایج 

 و هاي زیادي همسوست. نتایج پژوهش شیخیپژوهش

 ) کیفیت1394) و ایزدي و همکاران (1396همکاران (

ورزشی و غالمی، ترکسلویه و  هاياستادیوم در خدمات

یمنی و بهداشتی، و نتایج ) عوامل ا1394نژاد (حیدري

همکاران  و و وثوقی )1391همکاران ( و نژادتحقیق رمضانی

 بروز در را ) مدیریت امکانات و خدمات رفاهی1388(

و  اند. محمدکاظمیدانسته مؤثر تماشاگران پرخاشگري

 ورزشگاه داخل در سردرگمی و نظمی) بی1386همکاران (

بروز خشونت و امکانات رفاهی را در  بودن نامناسب و

دانند. تماشاگران در طول تماشاگران مؤثر می پرخاشگري
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خواهند تا از امکانات و زمان حضور خود در ورزشگاه می

خدمات مناسب استفاده کنند و بدیهی است که با توجه به 

هاي طوالنی بودن ساعات حضور تماشاگران در ورزشگاه

ایط، موجب ایران براي تماشاي یک بازي، نامناسب بودن شر

ناپذیر شود و خشونت و پرخاشگري اجتنابنارضایتی می

تواند آزاردهنده باشد و ها میاست.کیفیت نامناسب صندلی

فاصلۀ زیاد جایگاه تماشاگران تا زمین و نور از مواردي است 

تواند سبب ایجاد نارضایتی شود. براي حضور در که می

ران، موجب ورزشگاه، نبود پارکینگ مناسب براي تماشاگ

بروز دغدغۀ جاي پارك و احتمال سرقت از خودروسبب 

شود. همچنین وجود عالئم راهنما براي نگرانی می

جلوگیري از سردرگمی و یافتن راه موردنظر و همچنین 

بر کمک به هدایت تماشاگران با توجه به تعداد زیاد عالوه

ومرج، سبب ایجاد مسئوالن برگزاري در جلوگیري از هرج

شود. از خدمات و مش بیشتر در بین تماشاگران میآرا

امکانات پراستفادة تماشاگران قسمت آب شرب، 

تر از آن وضعیت هاي بهداشتی و نمازخانه و مهمسرویس

شود بهداشت و نظافت آنهاست. در این زمینه پیشنهاد می

قابلیت  هاي مناسب بامسئوالن نسبت به نصب صندلی

من مسابقه و محیط اطراف را چرخش اقدام کرده و نور چ

شده تنظیم کنند. همچنین با توجه به استانداردهاي تعیین

اي گونهتالش شود تا فضاي ورزشگاه با مهندسی مناسب به

ساخته شود که فضاي کافی براي پارکینگ خودرو 

تماشاگران وجود داشته باشد. همچنین فاصلۀ جایگاه 

توان با ف دیگر میتماشاگران مورد توجه قرار گیرد. از طر

هاي بهداشتی و نمازخانه و بازسازي فضاي سرویس

استخدام نیروهاي خدماتی به تعداد کافی جهت نظافت 

 اقدام کرد.

در بین عوامل خدماتی، مؤلفۀ امنیت داراي زیر 

هاي واکنش سختگیرانه و نسنجیدة مأموران و نحوة نشان

بازرسی، هجوم، ازدحام زیاد و ورود بیش از ظرفیت 

هاي ورزشگاه ها و خروجیورزشگاه، تعداد و ظرفیت ورودي

گذاري و...) و ناامنی در استادیوم (آشوب، نزاع، حمله، بمب

ج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش روکو و مزي است. نتای

) که بیان 2013( همکاران و هوکاروال يد) و 2016(

در بروز پرخاشگري  آرامش و امنیت احساس نبودکنند می

 قاسمی و همکارانتماشاگران مؤثر است، همسوست. 

شناختی یف جامعهصتو«عنوان  با ی پژوهشیط )1388(

، »البگري در ورزش فوتو اوباش معوامل مؤثر بر وندالیس

) نیز 1386و همکاران ( و محمدکاظمی یسلکنترل پعامل 

را از عوامل مهم در  ورزشگاه پشت درهاي جمعیت ازدحام

اند. در بروز خشونت و پرخاشگري تماشاگران ذکر کرده

اي از اوقات تماشاگران در بدو ورود به ورزشگاه که با پاره

رو با رفتار مناسبی روبهبازرسی نیروهاي امنیتی مواجهند، 

شوند که در بیشتر این موارد از نحوة برخورد و نوع نمی

به معناي آن نیست که  صحبت کردن شکایت دارند. اما این

پوشی شود و حفظ امنیت ورزشگاه از زحمات نیروهاي چشم

که بسیار مورد توجه است، در نظر نشود. از طرفی هجوم و 

املی بر ایجاد مشکل براي تواند عازدیاد جمعیت خود می

امنیت تماشاگران و نیز بروز نارضایتی و در پی آن خشونت 

شود که و پرخاشگري شود. در این زمینه پیشنهاد می

مسئوالن مربوط نسبت به نوع رفتار و کالم نیروهاي امنیتی 

در برخورد با تماشاگران تذکرات و موارد الزم را درنظر 

ي با تماشاگران برخورد داشته تربگیرند و به شیوة شایسته

باشند. همچنین براي جلوگیري از ازدحام جمعیت در 

توان از طریق مدیریت مناسب و نصب هاي ورودي میگیت

سازي هاي متناسب با تعداد جمعیت و همچنین آمادهگیت

مسیرهاي منتهی به ورزشگاه، بر روند جلوگیري از ازدحام 

داشتن بلیت و نگهجمعیت کمک کرد. همچنین با محفوظ 

توان بر رقابت موجود بر روي شمارة صندلی هر فرد می

 منظور کسب صندلی بهتر پایان بخشید. سکوها به
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هاي مؤثر بر خشونت و پرخاشگري از دیگر مؤلفه

ونقل و مسیر و دسترسی است که داراي تماشاگران حمل

ونقل عمومی (مترو، اتوبوس، هاي کیفیت حملزیرنشان

...)، تناسب مسیرهاي دسترسی و تراکم ترافیک، تاکسی و

ونقل عمومی و پارکینگ دسترسی و فاصله تا وسایل حمل

خودرو و بیرون یا داخل شهر بودن ورزشگاه است. نتایج این 

) 2013( همکاران و هوکاروال يدپژوهش با نتایج پژوهش 

و  هااستادیوم به سخت دسترسی چون عواملی که از

 و که کمبود  )1386و همکاران ( همچنین محمدکاظمی

بلیت سخن  تهیۀ مشکالت وآمد ورفت هايسرویس شلوغی

اند، همسوست. با توجه به این مسئله که به میان آورده

هاي مخصوص رقابت در خارج از شهر بیشتر ورزشگاه

شوند و تماشاگران براي رسیدن به ورزشگاه از ساخته می

ونقل عمومی یا وسایل شخصی خود ملطریق سیستم ح

 کنند و نظر به حجم باالي مراجعه به ورزشگاه دراقدام می

هاي حساس، شاهد کمبود وسایل نقلیه، اخذ بازي

شده، وجود ترافیک شدید هاي بیش از تعرفۀ تعیینهزینه

در مسیرهاي منتهی به ورزشگاه و همچنین طی فاصلۀ زیاد 

ل نقلیه براي رسیدن به از محل پارك خودرو یا وسای

ورزشگاه، از عواملی است که در بروز خشونت و پرخاشگري 

تماشاگران تأثیر بسزایی دارد. در این خصوص پیشنهاد 

خصوص شود مسئوالن در زمان برگزاري مسابقات، بهمی

مسابقات داراي حساسیت باال نسبت به تمهیدات الزم براي 

ونقل عمومی و ملتسهیل دسترسی تماشاگران به ناوگان ح

منظور جوابگویی به جمعیت همچنین تعداد کافی به

هاي موجود کننده دیده شود و با توجه به سیاستمراجعه

مبنی بر ساخت ورزشگاه در خارج از شهرها، تماشاگران با 

هاي مشکل مواجه نشوند. از طرف دیگر نظارت بر تعرفه

ست که در اخذشده و کیفیت وسایل نقلیه از موارد دیگري ا

 توان اشاره کرد.این زمینه می

هاي عوامل خدماتی مؤثر بر بروز یکی دیگر از مؤلفه

هاي پرخاشگري تماشاگران، بلیت است که داراي زیرنشان

بندي و فروش بلیت (اینترنتی، حضوري)، قیمت نحوة زمان

بلیت، بلیت مخصوص براي کانون هواداران و بازار سیاه 

 هوکاروال يدیج این پژوهش با نتایج فروشی است. نتابلیت

 بوده ناراضی هابلیت باالي قیمت از ) که2013( همکاران و

 هايگروه براي با تخفیف و ترارزانیت بل ۀارائ خواستار و

بودند، همسوست. همچنین با نتایج پژوهش  مختلف

 گذاري درسیاستدر زمینۀ  )2002دسچریور و جنسن (

) که 1386و همکاران ( و محمدکاظمی خصوص بهاي بلیت

ها سبب بروز خشونت ظرفیت و بلیت کنند کمبودبیان می

شود، همسوست. همیشه از و پرخاشگري تماشاگران می

موارد مهم براي تماشاگران قیمت بلیت و نحوة توزیع آن 

هاي با حضور دالالن بازار سیاه ایجاد شده است که در زمان

شود. بیشتر تماشاگران میو موجب نارضایتی هرچه 

همچنین کانون هواداران که از حامیان همیشگی تیم 

هستند، نیازمند توجه بیشتر و ارائۀ بلیت مخصوص آنهاست 

و در صورت نادیده گرفته شدن توسط باشگاه، حامیان خود 

دهند. از طرف دیگر ازدحام جمعیت در محل را از دست می

ورود بدون بلیت سبب ورزشگاه براي خرید بلیت حضوري یا 

بروز خشونت و پرخاشگري در میان تماشاگران خواهد شد. 

شود تا مسئوالن با اینترنتی در این خصوص پیشنهاد می

بندي مناسب فروش ها، ارائۀ زمانکردن کامل فروش بلیت

واسطۀ کد ملی و ارائۀ بلیت براي کانون هواداران و احراز به

ار سیاه بر بهبود وضعیت و همچنین نظارت و کنترل بر باز

 هاي کشور اقدام کنند.ورزشگاه

توان گفت که عوامل با توجه به نتایج پژوهش حاضر می

گانۀ محیطی و خدماتی اهمیت زیادي دارد که هشت

تواند در رضایت و نارضایتی و در نتیجه بروز خشونت و می

پرخاشگري تأثیر بسزایی داشته باشد و نیز توجه به هر کدام 

تواند بر بهبود وضعیت تماشاگران هاي یادشده میمؤلفهاز 
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خصوص و ایجاد محیطی آرام براي حضوري تمامی اقشار به

رو نخبگان و متخصصان ها کمک شایانی کند. ازاینخانواده

امر بر این نکته تأکید دارند و از مسئوالن امر بهبود شرایط 

زمینه تري را خواستارند. در این و ایجاد وضعیت مناسب

سازي و ایجاد نظارت مناسب بر تالش براي ایجاد فرهنگ

تواند کمک شایانی داشته باشد. ها و مطبوعات میرسانه

توجه به شرایط تماشاگران و حل مشکل ورود زودهنگام به 

تواند ورزشگاه و نشستن بر روي شمارة صندلی هر فرد می

. ومرج و بهتر شدن شرایط تماشاگران شودمانع از هرج

همچنین عدم رسیدگی به فضاي ورزشگاه مبنی بر نصب 

هاي مناسب، نور چمن، فاصلۀ جایگاه تماشاگران تا صندلی

بازي، ایجاد پارکینگ متناسب با تعداد خودروها،  زمین

هاي بهداشتی و توجه به وضعیت آب شرب، سرویس

نمازخانه و همچنین وضعیت بهداشت و نظافت محیط 

پرخاشگري تماشاگران دامن بزند. از تواند بر خشونت و می

طرف دیگر توجه به وضعیت امنیت ورزشگاه و رفع مشکل 

ها و نوع ها و خروجیازدحام جمعیت و ظرفیت ورودي

تواند موجب بهبود وضعیت برخورد مأموران مربوط می

ایجاد خشونت و  امنیت و همچنین پیشگیري از شرایط

داد و وضعیت پرخاشگري شود. از سوي دیگر، کمبود تع

ونقل عمومی و دسترسی و نامناسب کیفیت ناوگان حمل

هاي موجود تر نارضایتیفاصله تا وسایل نقلیه و از آن مهم

تواند بر ایجاد فروشی و قیمت بلیت میدر مورد نحوة بلیت

رضایت و کاهش خشونت و پرخاشگري تماشاگران منجر 

شود. براساس نظر نخبگان و متخصصان آموزش و 

گذاري زند و در صورت هدفسازي حرف اول را میهنگفر

بر روي این مقوله بسیاري از مشکالت حل خواهد شد. 

رو  نقش نهادهایی که امر آموزش بر عهدة آنهاست، در ازاین

توانند بر ایجاد جو تر است و میاین زمینه بسیار پررنگ

مناسب بر روي سکوها تأثیر مستقیم بگذارند. بنابراین نقش 

عنوان اولین نهادهاي برگزارکنندة مسابقات فوتبال به

تر از سایر نهادهاست و باید در این سازمان درگیر، پراهمیت

گذاري دقیق پرداخت و  ریزي مناسب و هدفراه به برنامه

 جو موجود در سکوها را آرام کرد.

هایی ارائه براساس نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد

 شود:می

ها و ایجاد نظارت مدیریت در استادیومتوجه به مبحث  -

 عنوان سکان اصلی هدایت؛مداوم به

هبود وضعیت خدماتی و محیطی با توجه به نیازهاي ب -

 تماشاگران؛

ها و سازي با تکیه بر رسانههاي فرهنگدوین برنامهت -

 هاي اجتماعی؛شبکه

فنی و... در  جیه مربیان، بازیکنان، کادرآموزش و تو -

 آمیز؛ل رفتار تحریکجهت کنتر

فزایش کنترل و نظارت بر تماشاگران هنجارشکن و ا -

 برخورد مناسب با آنها.

هاي این پژوهش شایان ذکر است که از محدودیت

توان به گستردگی موضوع، نامساعد بودن وضعیت می

اقتصادي خانوار در سطح کشور، تنوع و اختالف فرهنگی در 

ها و وجود مشکالت تسطح کشور، یکسان نبودن زیرساخ

ها اشاره کرد. همچنین شناسایی افزاري ورزشگاهسخت

عوامل محیطی و عوامل خدماتی مؤثر بر خشونت 

تماشاگران، مطالعۀ تطبیقی پرخاشگري در بین تماشاگران 

ایران با چند کشور منتخب، بررسی پرخاشگري در سایر 

هاي ورزشی از جمله موضوعات پژوهشی براي رشته

 هاي آینده است.پژوهش

 
  



 1399، تابستان 29 مارةش، 8نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          22

 

 منابع و مآخذ

پرخاشگري در بین تماشاگران فوتبال  ۀبررسی و مقایس). 1395امیدي، علیرضا؛ حقانی بروجنی، امیر؛ اسکندري، اسماعیل. (.1

 .سالمت، پیشگیري و قهرمانی ةاولین همایش ملی تحوالت علوم ورزشی در حوز. و بسکتبال لیگ برتر ایران

بررسی تأثیر ابعاد مدیریت ارتباط با هواداران بر «). 1394تجاري، فرشاد. ( ؛، هاشمیانچکوزه ؛احسانی، محمد ؛ایزدي، بهزاد.2

 .277-291 ص )،2(7مدیریت ورزشی، . »لیگ برتر فوتبال ایران ماندگاري آنها در ةدور

هاي حقوق و جزا و پژوهش. »شناختی خشونت تماشاگران فوتبالبررسی جرم«). 1397صفاري، علی. ( ؛آقایی، مجید.3

  .35-67 ص )،11( .شناسیجرم

فوتبال با رویکرد  نقش مدیریت انتظامی در کنترل خشونت تماشاگران«). 1398اندام، رضا. ( ؛طاهري، حسین ؛آقایی، مجید.4

 .237-258). 2(14 ،هاي مدیریت انتظامیپژوهش ۀفصلنام». شناختی جرم

عوامل مؤثر بر بروز  ةدربار نفعان ورزش فوتبال استان گیالندیدگاه ذي ۀمقایس«). 1397انتشاري، فاطمه. ( ؛پورزرنگار، جلیل.5

 .127-142 ص )،6علمی تخصصی رویکردهاي پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداري، ( ۀمجل. »پرخاشگري تماشاگران

. »موردکاوي تماشاگران فوتبال-شناختی مؤثر بر بروز رفتارهاي تخریبی جمعیعوامل روان«). 1390بزرگی، ابراهیم. ( نجا.6

 .121-144ص )، 27مطالعات امنیت اجتماعی، (

مطالعات ». آن راهکارهایی براي کاهش ۀبررسی خشونت در تماشاچیان فوتبال شهر تهران و ارائ«. )1392( .، امیدجاللی.7

 .37-54)،  ص27، (پیشگیري از جرم

». راهکارها) و ایران (علل در فوتبال تماشاگران مجازي و کالمی خشونت بررسی). «1395خاقانی آور، فاطمه؛ شانواز ، بالل. (.8

 .40-54، )4(1، مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی

 علوم تربیتی. تهران: ویرایش، ویرایش چهارم.شناسی و ). روش تحقیق در روان1384دالور، علی (.9

تحلیل عاملی متغیرهاي بروز پرخاشگري در ). «1391(مهرعلی. ، نژادهمتیو رحمتی، محمد مهدي  رحیم و  نژاد،رمضانی.10

 .201-214)، ص 13شی، (مطالعات مدیریت ورز». تماشاگران از دیدگاه داوران فوتبال ایران

هاي فوتبال لیگ برتر هاي حمایت هواداران باشگاهانگیزه«. )1392( .نژاد، رحیمیرمضان حسین و عیدي،و  محمد ریحانی،.11

 .63-78)، ص 20، (طالعات مدیریت ورزشیم». نایرا

 عوامل بررسی ).1389بهزاد؛ سلیمی، منصوره. ( فرهمند، مهدي؛ پور داوود؛ سلیمی، اصفهانی، محمد؛ نصر حسینی، سلطان.12

 .خوراسگان واحد اسالمی آزاد دانشگاه شرقی. همایش آذربایجان استان فوتبال تماشاگران در خشونت بروز

ررسی عوامل مدیریتی مؤثر بر نقش ناجا در «ب). 1395(. ، محمدآخوندي محمدسعید؛ ذکایی، امیر؛ ملکی، محمود؛ شهابی،.13

 .83-108)، ص 3، (انتظام اجتماعی». آمیز تماشاگران در ورزش فوتبال شهر تهرانمواجهه با رفتارهاي خشونت

ت خدمات در یکیف . عصبانیت و خرابکاري در تماشاگران فوتبال و ارتباط آن با)1396(. ، اسماعیلشریفیان رضا؛ شیخی،.14

 .89-95، ص 6)1. (هاي کاربردي در مدیریت ورزشیپژوهش. هاي ورزشیاستادیوم

 بر مؤثر شناختی عواملجامعه بررسی). «1396افشار؛ عشایري، طاها. (زاده، محمد؛ سعادتی، موسی؛ کبیري، عباس.15

 .35-70)، ص 4اجتماعی، ( انتظام». فوتبال تماشاگران دربین پرخاشگري

https://elmnet.ir/article/20648007-81142/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86?elm_num=1
https://elmnet.ir/article/20648007-81142/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%84%DB%8C%DA%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86?elm_num=1


                        . ..هاي پرطرفدار کاوش عوامل محیطی و خدماتی مؤثر در بروز خشونت و پرخاشگري تماشاگران تیم
  

 

هاي فوتبال اهواز در خصوص عوامل یمتبررسی دیدگاه هواداران ). «1394نژاد، صدیقه. (یدريحغالمی ترکسلویه، سجاد؛ .16

 .121-134، ص 7)28مطالعات مدیریت ورزشی، (». ريمؤثر بر بروز پرخاشگ

 از پس فوتبال تماشاگران علل آشوب بررسی). «1386نازنین. ( مهدي ؛راسخ، شهبازي، محمود؛ شیخ، رضا؛ محمدکاظمی،.17

 .101-114)، ص 17(5ورزشی،  علوم در پژوهش مجلۀ »تماشاگران). دیدگاه ایران (از بزرگ شهرآورد

 فوتبال هايتیم مربیان و تماشاگران، بازیکنان در پرخاشگري بروز بر اثرگذار عوامل ). بررسی1387علیرضا. ( منصورزاده،.18

 ورزشی. علوم و بدنی تربیت دانشکدة .اصفهان ارشد. دانشگاه کارشناسی نامۀاصفهان. پایان آهنذوب و سپاهان

شناسایی عوامل بروز پرخاشگري در بازیکنان لیگ «). 1397قهرمان تبریزي، کوروش. ( ؛گودري، ریحانه ؛نژادسجادي، احمد.19

 .23-50)، 24شناسی ورزشی، (مطالعات روان. »برتر فوتبال بانوان

». فوتبال تماشاگران هیجانی رفتار اجتماعی  فرهنگی عوامل بررسی« ).1388محسن. ( سید نژاد،منصور؛ خسروي وثوقی،.20

  .117-140)، ص 1(3اجتماعی،  لومع نامۀپژوهش

21.Bostaki, M., Ghafouri, F., & Kargar, G. (2019). Measuring Off-field Factors Affecting the 
Technical and Ethical Performance of Professional Football Athletes. New Approaches in 
Sport Sciences, 1(1), 169-188. 

22.Chibucos, T. R., Leite, R. W., & Weis, D. L. (Eds.). (2005). Readings in family theory. 
Sage. 

23.De Carvalho, M., Scheerder, J., Boen, F., & Sarmento J. P. (2013). What brings people into 
the soccer stadium? (Part 1). The case of Belgium from a marketing perspective (sport policy 
& management 18). Leuven: KU Leuven/ Policy in Sport & Physical Activity Research 
Group. 

24.Dehghani, Sh., Mehdipour, A., & Azmshah, T. (2015). The impact of demographic, social 
and motivational circumstances of fans of Ahvaz teams in the Premier League on their 
attendance in stadiums. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 9(3), 
237-9 

25.DeSchriver, T. D., & Jensen, P. E. (2002). Determinants of spectator attendance at NCAA 
Division II football contests. Journal of Sport Management, 16(4), 311-330. 

26.Jalali, O; Gholizade, M.R; Taghibigloo, N; Tarasi, Z. (2012). A survey on violence in soccer 
spectators of Tehran city and the ways decreasing it. International Journal of Basic Sciences 
& Applied Research, 1(1), 22-25. 

27.Jons, D., & Rawnsley, R. (2016). Top of the table football money league. Sport Business 
28.Klimczak J, Kalina RM, Jagiello W.(2015). Fun forms of martial arts in diagnosing and 

reducing aggressiveness - mental effects of a one-day course for Polish animators of sport. 
Health and Martial Arts in Interdisciplinary Approach. 187-9. 

29.Lapa, T. Y., Aksoy, D., Certel, Z., Özçelik, E. Ç. M. A., & Çelik, G. (2013). Evaluation of 
trait anger and anger expression in taekwondo athletes in relation to gender and success. 
Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93, 1976-1979. 

30.Lee, S. H. (2001). Factors affecting game attendance decision of volleyball fans in Korea. 
The Korean Journal of Physical Education, 40 (2), 469-79. 



 1399، تابستان 29 مارةش، 8نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          24

 

31.Lewis, N., & Gantz, W. (2019). An online dimension of sports fanship: Fan activity on NFL 
team-sponsored websites. Journal of Global Sport Management, 4(3), 257-270. 

32.Pearson, G. (2006). Hooliganism, football industry croup, university of Liverpool. 
33.Raspaud, M., & Da Cunha Bastos, F. (2013). Torcedores de futebol: Violence and public 

policies in Brazil before the 2014 FIFA world cup. Sport in Society, 16, 192–204. 
34.Rocco Jr, A. J., Mazzei, L. C. (2016). The New Stadiums and Arenas and the Consumer 

Behavior of Sports Goods: The FIFA Standard for the World Cup 2014 Facilities and its 
Impact on Fans. North American Society for Sport Management Conference, 297-8. 

35.Russell, G. W. (2004). Sport riots: A social–psychological review. Aggression and violent 
behavior, 9(4), 353-378. 

36.Sekulic, M., Kühl, S., Connert, T., Krastl, G., & Filippi, A. (2015). Dental and jaw injuries 
sustained by hooligans. Dental Traumatology, 31, 477–481. 

37.Steffgen, G. (2017). Anger Management - Evaluation of a Cognitive-Behavioral Training 
Program for Table Tennis Players. Journal of Human Kinetics, (55): 65-73. 

38.Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research. Sage publications. 
39.Vassiliki, A; Stefanos, G.G. (2012). The effect of hooliganism on Greek football demand. 

Contests Sports, 4(8), 155-174. 
  



                        . ..هاي پرطرفدار کاوش عوامل محیطی و خدماتی مؤثر در بروز خشونت و پرخاشگري تماشاگران تیم
  

 

Exploring Environmental and Service Factors Influencing Violence 
and Aggression in Spectators of Iran Popular Premier League 

Football Teams 
 

Alireza Dabir1 -  Mohammad Bostaki∗2 -  Esmaeil Zabihi3 - Ali Jamshidi4 

1.Assistant Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i 
University, Tehran Iran 2,4. MSc of Sport Management, Allameh Tabataba’i 

University, Tehran, Iran 3. Department of Physical Education and Sport Sciences, 
Garmsar Branch, Islamic Azad University, Garmsar, Iran 

(Received: 2019/12/21;Accepted: 2020/04/26) 
 

 
 
 
Abstract 
The aim of this study was to identify the environmental and service dimensions 
affecting violence in spectators of Iran popular premier league teams. The methodology 
of this study was qualitative and exploratory type. Firstly, library documents were 
studied to prepare a list of factors that affected violence and then in-depth and semi-
structured interviews were conducted with 17 experts. The sampling method was 
theoretical and purposive. After interviews were conducted and the experts' viewpoints 
were analyzed, environmental-service indices affecting the violence of spectators of 
Iran popular teams were identified. These indices were in the form of two main 
dimensions: environmental and service and there were 8 sub-dimensions. According to 
the results of the present study, it can be said that the 8 environmental and service 
dimensions were of great importance which could play a significant role in the 
satisfaction or dissatisfaction and consequently the incidence of violence and 
aggression. Paying attention to each of these dimensions can improve spectators’ 
attendance and create a relaxed environment for all classes, especially families.  
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